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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Campus – CONCAMPO 

Às quatorze horas e cinco minutos do dia três de dezembro de dois mil e vinte, por meio de 1 

videoconferência pela plataforma Google Meet – considerando as medidas de afastamentos social 2 

decorrentes das atividades de prevenção à COVID-19, ocorreu a SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 3 

CONSELHO DE CAMPUS, do exercício de dois mil e vinte. A reunião foi presidida pela Presidente do 4 

CONCAMPO Flávia Twardowski. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Augusto Tolazzi, 5 

Gabriel Silveira Pereira, Marcelo Vianna, Terrimar Ignácio Pasqualetto, Rafaela Fetzner Drey, Estevão 6 

da Fontoura Haeser, Leonardo Pospichil Lima Neto, Rafaela da Silva Andreoli e Nara Maria Müller. A 7 

representação estudantil também estava presente, por meio dos membros da diretoria do Grêmio 8 

Estudantil do Campus Osório. Constatado o quórum, a presidente do CONCAMPO abriu os trabalhos.  9 

Primeiramente, foi informado pela Presidente do CONCAMPO o recebimento de um pedido de 10 

inclusão de pauta por parte da representação estudantil. A documentação que embasava o referido 11 

item já havia sido enviada aos membros. Posto em votação e aprovada sua inclusão em pauta por 12 

8 votos favoráveis e um contrário. Passou-se de imediato à apreciação do referido item. Primeiro 13 

item de pauta: Priorização do térmico das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) para os 14 

formandos do Ensino Médio Integrado do Campus Osório. A palavra foi passada às representantes 15 

do Grêmio Estudantil presentes na reunião: Nicole Andrades e Karolaine Heckler, as quais 16 

explanaram a respeito dos encaminhamentos de uma assembleia geral de estudantes dos quartos 17 

anos do Ensino Médio Integrado do Campus Osório, convocada e realizada pelo Grêmio Estudantil 18 

em 28 de novembro passado, onde os estudantes se demonstraram desfavoráveis à previsão de 19 

conclusão do Ensino Médio para agosto de 2021. Dessa forma, os discentes, na referida assembleia, 20 

deliberaram pela construção de uma proposta de regulamento a ser apensado à Resolução 21 

038/2020 do CONSUP, além da trazerem propostas para que o perspectiva de formatura seja 22 

antecipada, ensejando os possíveis prejuízos que o atual cenário possa acarretar. Posteriormente à 23 

apresentação da pauta, a Presidente do CONCAMPO abriu a discussão para os conselheiros 24 

presentes. Considerando a relevância do tema e a forma de como o tópico é relevante para toda a 25 

comunidade acadêmica, foi proposto o encaminhamento para que os conselheiros do Campus no 26 
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CONSUP realizassem, junto aos seus respectivos segmentos, reuniões para que sejam debatido o 27 

tema de forma ampla e, posteriormente aos encontros, em uma reunião extraordinária do 28 

CONCAMPO no dia 10 de dezembro de 2020, seja fechada a posição do Campus para os 29 

encaminhamentos futuros no Conselho Superior. Colocada em votação a proposta, a mesma foi 30 

aprovada de forma unânime. Segundo item de pauta: Proposta de recesso de fim de ano aos 31 

servidores do Campus Osório, em atenção à Portaria GP/SEDGG/ME nº 22.899, de 28 de outubro 32 

de 2020. Colocada em votação a proposta, a mesma foi aprovada de forma unânime. Terceiro item 33 

de pauta: Revisão do Regimento do Conselho de Campus, conforme previsão do art. 29 do 34 

Regimento vigente. O presente conselho referendou sem alterações o texto atual do Regimento, se 35 

procedendo sem alterações, sendo este encaminhamento de forma unânime. Nada mais havendo 36 

a tratar, a presidente do CONCAMPO Flávia Twardowski agradeceu a presença de todos e deu por 37 

encerada, às quinze horas e vinte e cinco minutos, a sexta reunião ordinária do CONCAMPO, da qual 38 

eu, Lucas Vaz Pires, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 39 

demais presentes. 40 


